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РОЗБУДОВА ВОЄННИХ ФАБРИК 
в т ЙОРЌУ 

НЮ ЙОРЌ, -г- На конференції ЮНІЙНИХ пред-
ставників ВИГОЛОСИЛИ промови — посадник Ля Ґвар-
дія, сенатор Вагнер і інші представники влади. Вони 
заявили, що вже в короткому часі Ню Йорќ зачне 
діставати воєнні замовлення і в той спосіб багато без-` 
робітних нюйорчан, котрих начисля'ють Ніші' 'біля 
400 ,̀000,. дістануть працю. Мабуть в Бру клині зачнуть 
будувати одну величезну фабрику алюміній', а Другу 
в Квїнс, на площі бувшої світової вистави, †і дві фа-
брики затруднятимуть біля' 100,000 робітників. Ллє 
зѓадані бесідники Перестерігали р'о'бітн'ичих гіред-
стаќнйкїв, що нюйорські робітники мусить бути умїр-
ковані щбдб заробітної ціни. Коли юнГЇ зачнуть на-
тй`сќати на високі заробітки, то ті фабрики повандру-
ють до міст, де дешевша праця: 

НА ПЕРЕДОДНІ ВЕЗМЯСНИХ ДНІВ. 
ВАШИНГТОН. — Бюро Контролі'Цін вже ви-

робляе пляни, на основі яких будуть впроваджені в 
Америці безмясні дні й інші обмеження уживання мя-
св. Також згадане Бюро виробляє лісѓу твердих цін 
яе лише на мясо по мясових вирібнях, але також на 
мяео живих безрог і рогатоѓ худоби. Цей плян має 
бути іще затверджений секретарем хліборобства, К. 
Викардом. Група фармерів із західних стейтів, котрі 
займаються хованням худоби, запротестувала вже на-
перед проти пляну наставлюваяня твердих цін на 
живу худобу, кажучи, що це відразу обнизить число 
ховання домзпших звірят і викличе в тій важній ді-
лянці народнього господарства,велике замішання. 

ВІДКИНЕНО ПОДАТКОВИЙ ПЛИН РоМля. 
ВАШИНГТОН. — Сенатський фінансовий комї-

тет відкинув нодатковий плян` фінансїста Ромл'я, на 
основі якого громадяни Америки моглиб,платити 

^дат‡йіт^гтійпОгвпродовж цілого року, малими 
ратами. Ромль виходив з заложення, що громадяни 
звичайно вже зужили гроші з попереднього року і 
від тих зужитих грошей приходиться їм наступного 
року платити податок. Часто в наступному році вони 
гірше стоять, ніж попереднього, а податки всетйки 
треба платити від того, що вони заробили поперед-
ньо. Цей плян знайшов широке попЄртя. АЛе коли фі-
нансові знавці взяли його під розвагу, переконались, 
що це справа не така леѓќй. Першусього, сказали во-
ни, лише чоловік з тижневою, або місячною сталою 
пл'атнею знає, скільки він в данім місяци заробив. Всі-
лякі бизнеси не можуть так точно обчисляти своїх 
при'ходів і можуть докладно свій прихід обчислити 
щойно по році, коли додадуть до купи всі свої при-
хоДи і розходи, як теж візьмуть під увагу всі госпо-
дарські відносини. На тій основі сенатський комітет 
той плян відкинув. Проте в автор'итетних колах є та-
ке переконання, що той плян можна впровадити бо-
дай Частинно, до тих суспільних шарів, котрі можуть 
платити податки ратами. 

ВИРІВ КОРАБЛІВ 8 ОДНІМ ДНИ. 
КАРНІ, Н. ДЖ. — Місцеві корабельні доки сѓѓу -

етили на воду два нові нищівниќй. 
БОСТОН, МАСС. — Місцевий док спустив на 

воду новий кружляк, названий „Бостон". 
БЕЙОН, Н. ДЖ. — Місцевий корабельний док 

спустив на воду нову субмарину. З.цеї нагоди виго-
лосив промову командер Болклей, що вславився н 
субмариновій,війні біля Филипин. Він сказав, шо А-
мернка не лиш видержує натиски японців, але зачала 
виразний натиск на ворогів. Вороги цей натиск за-
чинають добре відчувати. 

НАЯК, Н. Й. — Місцевий корабельний док с.пу-
стив новий боєвИй корабель, призначений для бо-
ротьби злсубмаринами. 
БРАЗИЛІЯ ВИЛОВЛЮЄ НЕБЕЗПЕЧНІ ЕЛЄМЕЏТИ. 
' РІО ДЕ ЖАНЕЙРО. — В кількох днях від випо-

відження війни бразилійські власти арештували по-
верх тисячі осіб німецького й італійського походжен-
ня, котрі були підозрілі в нельояльности до Бразилії. 
По вулицях бразильських міст далі відбуваються na-j 
ради, в котрих бразильське населення виявляє свої; 
патріотичні почування, як теж викликує відповідний j 
настрій, потрібний для ведення війни. Президент Вар-' 
гас заявив, що Бразилія знаходиться в війні на життя j 
і смерть, і що вона мусить цілою своєю силою бра-і 
тись до війни, щоб довести її до переможного кінця, j 

ПОТРІБНО ЗАВІДУЮЧИХ В ПРОМИСЛІ. 
ФРЕНЧ ЛИК (Індіяна). — На конвенції проми-

словців промовляв представник уряду, Кейн. Він 
сказав, що в теперішню пору дається більше відчува-
ти потреба вишколених завідателів фабрик, ріжної 
кляси, ніж вишколених робітників. їх треба біля мі-
ліона, щоб завідувати 15 міліонами робітників, котрі 
остаточно будуть втягнені до воєнної індустрії. Кейн 
закликав промисловців звертати на це увагу. 

Тяжкі Морські Бої на Далекім Сході " 
ВАШИНГТОН. — Тяжкі морські бої бІляСоломонських островів, в котрих зааж ажо-

вані головні морські сили Японії і Америки, пролонжаються. Американські лѓѓаки, що були 
заховані' в тайннх летунськнх майданах серед нетрів, завдали японським кораблям тяжкі втра-
ти. Вони тяжко ушкодили шість японських боевих кораблів. Японці атакують з кількох сто-
рін. Та частина, котра заатакувала ново здобуті американські позиції на Соломонських остро-
вах,'зокрема на острові Ѓвабдаіњканал, зазнала, такої поразки, шо мусіла поспішно втекти. 
Наігір інших японських сил також слабне. Вівсикові кола Вашингтону кажуть, шо так вигля-
дае, шо Янойія програє другий біг в тій нажнім морській битві. 

БОЇ В НОВІЙ 
АМЕРИКАНСЬКА ГОЛОВНА ЌВАТИРА В;АВСТРАЛІЇ. — Й купі з морською битвою 

біл'я! Сол'омонських островів, японці новели наступ на східний кіінець острова Нової Гвінеї, 
біляѓ заливў Майлн. Вони висалили там певну сќількісѓь війська. На конвой, шо вТз японських 
вояків, напали американські літаки і заќдали йому тяжкі втрати. Вони тяжко ушкодили круж-
ляка і мабуть ного затопили. Також ушкодили нишінника, а затопили траспортовий корабель. 

ПОТРІБНО НОРСОК Ш АРМІЇ І ФЛЬОТИ 
Н'Ю ЙОРЌ. — Ьруклииськнй відділ Америкќанського Червонбго Хреста розпочав кам-

ііаігно, 'щоб чнмскбрше дістати поверх тисячі вишколених шпитальних піклуиок, чи иор-
сок, котри`х негайно потрібно для армії і фльотн. Загальна кампанія А. Ч. Хреста є діета-
ти нових 64,000 вишколених норсок. 

ПРИВІТ ПРЕМІЄРА НОВОЇ ЗЕЛЯНДІЇ 
ВАШИНГТОН. — Президент Рузнелт гостив у себе преміера Нової Зеляидії, Фрейзера. 

Фре#зер заявив, що американські батьки і матері, котрі мають' своїх синів у службі Америки 
на Далекім Сході, хай будуть певні, що їхні-сини там виконують свою роботу луже добре. 
Населення Нової Зеландії, як теж Австралії, полюбило їх і трактує їх неначе рідних. 

Згадує за Зброќї, що Буде для Німців 
„Великою Несподіванќоќї" 

ЛОНДОН. — Американський ґенерал-брнгадір, Дж. М. Барнес, оглянувши на протязі 
трьох тижнів бритійські фабрики зброї, заявив, що він не може говорити дуже докладно про 
Щ шо бачив, але запевняє усіхџ шо „Велика Вот^нія. ІуАмерича мають багато- несподіванок 
для нішіів". Ось ті „несподіванки" відкосяться до нових родів зброї. І'єн. Барнес ще заявив, 
що тепер не може бути ніякої мови про те, щоб Німеччина мала кращу зброю від Британії й 
Америки. Правда така, казав він, що якщо ми не перевищаемо Німеччину щодо якости зброї, 
то цілком певно у всьому їй дорівнюємо. Ген. Барнес внсказав теж багато слів похвали, звер-
нених в сторону англійських робітників. Казав, що ж інки-робітний і виконують тяжку пра-
цю по фабриках зброї краще від жінок в американських фабриках. . ., . . 

ЗНИЩИЛИ ЦІЛУ ІТАЛІЙСЬКУ р і з н о В .АФРИЦІ ' 
ЌДІРО. — Виходить, що ген. Ромель уже розпочав нову офензиву в Єгипті. Коли так 

є, то початок для нього не'є добрий, бо частини з Нової ЗеляндГі, що стояли пі'д Ель Аля-
мейн проти італійських частин, знищили підчас наступів; цілу італійську дивізію. 

МЃАВ ЯПОНІЯ В ПОСТІЙНІМ ВІДСТУПІ 
ЧУНҐКІНҐ. — Коли брати під увагу бої з японськими частинами за останні тижні, то 

виходить, шо китайці відбивають від японців шораз бі'льше міст і воєнних баз. Головна ува-
га китайців сконцентрована тепер на те, щоб відбити ТІ летунські бази, з яких можиаб най-
лекше налітати- на властиві японські землі й там бомбардувати японські, міста. 

„ДЕЙЛІ ВОРКЕР" ЗНОВ ВИХОДИТИМЕ В АНГЛІЇ 
ЛОНДОН. — „Дейлі Воркер", комуністична газета, якої видавництво було припинене 

дня 17. січня' Ші. наслідком урядового зарядження, знову зачне виходити з днем 7. вересня, 
^пауѓжеровй звернено увагу, що наступить нова іаборона, якшо часопис буде ставити пере-
школи тому, щоб довести війтѓу до щасливо ѓо кінця. Гарней Полит, провідник комуггістів, 
заявив, що часопис попиратиме Обеднані Держави та „другий фронт". 

ТАКИ ПРОБИВСЯ І ДОВІЗ ВОЄННІ МАТЕРІЯЛИ ДО МАЛЬТИ. Корабель, який 
маємо перед собою, був у великім конвою Поєднаних Держав, що плив через Серед-
земне море до зстрова Мальти, що то так по геройськії держиться, хоч постійно 
бомбардований. Корабель цей був обстрілюваний з ворожих гармат і бомбардова-
ний з повітря. Та проте пробився і доплив до Мальти, привізши з собою нові воен-
ні матеріали, так потрібні для дальшої оборони. 
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НІМЦІ ВІДСТУПАЮТЬ НА зо м и л ь в 
СЕРЕДИНІ ЄОБЄТСЬКО- НІМЕЦЬКОГО 

ФРОНТУ 
МОСКВА. — Від двох тижнів іде советська офен-

ягива під проводом гењ Жукона, ведена в самому цен-
трі довжезного еоветсько-німецького фронту і не-
да^іеко від Москви. По взято її в першу чергу на те, 
щоб облекшити положення оборонців Сталшґраду. 
С)фензива ведеться на фронті, що довгий на яких 70 
миль, а нанзавзятіші бої -ідуть під Ржевом. Советські 
звідомлення уже подають ближчі дані про ці бої, з 
яких виходить, що німці подались взад на яких 30 
миль. Отеє дуже важне з` цього боку, що німецька ко-
манда укріплювала ці місця через цілу зиму і їх вђа-
жала нездобутими.' Совети подають далі, що визво-
лено до 600 замешкалих осель та знищено 14 німець-
ких дивізій. Найбільшою німецькою втратою вва-
жають заняття советськими військами Зубцова, бо 
там був осередок таких німецьких укріплень, що на-
гадують французьку Лінію Мажінота чи німецьку Лі-
ігію Зігфріда, а яка на цій території звалась „Ост-
вал". 

СТАЛІНГРАД ДАЛІ ЗАГРОЖЕНИЙ. 
МОСКВА. — В останніх советських комунікатах 

не згадується, щоб німці поступили вперед у своїм 
наступі на Сталінґрад. Та, як доносять американські 
кореспонденти, положення міста є дуже критичне. 

НАЙГІРШЕ ІДЕ НА КАВКАЗІ. 
.МОСКВА. — Виходить, що німецька команда зо-

середоточила свою головну увагу в сторону добуття 
головних джерел кавказької нафти. В напрямі Гроз-
ного німецькї війська знову посунулись значно впе-
ред, бо за один день на 25 миль. І заняли терен,,де 
є ті нафтові джерсча, ріо вводять ,в НН(ИТСІДУ ок,піуѓу,^ 
Ґр"озного. Так само і під Ќраснодаром над Чорним 
морем німці не уступають, а змагають, щоб загарбати 
Новоросійськ, останню більшу советську пристань на 
Чорному морі. 

МІСЯЦЬ ЖАЛОВИ ПО КНЯЗІ КЕНТУ. 
ЛОНДОН. — Двірська жалоба по князі Кенту, 

що згинув підчас летупської Катастрофи, триватиме 
цілий місяць. Державні прапори Бритійської Імпе`рії 
будуть через той час повівати в спосіб, приѓгисанйй 
для вияву жалоби. Виявляється, що з катастрофи 
вратувався гарматчик, якого знайшли в горах, де dќo-
їл'ась катастрофа. Але він так попалений і покалгЧе-
ний, що ще не годен розповісти, що це сталось. Між 
жертвами катастрофи не знайшли тіла ще одної осо-
би, яка була в літаку. Королівська родина засипана 
телеграмам'и'з виразами співчуття, що напливаќЎть 
з цілого світа. Є і телеграма від президента Рузвелта. 

НАДІЮТЬСЯ „НЕСПОДІВАНКИ". 
ВИЦІ. — Уряд Ляналя не чує себе певним,' чи 

вдасться йому виминути Аліянтських налетів і бом-
бардовань, бо якісь ‚.незнані" літаки далі літають но-
чами над Віші, †ому заряджено іатемнення міста,, 
якого тут досі не були 

НОВІ ИРОТИ-ЖИДІВСЬКІ МІРИ. 
ЬІіРН (Швайцарія). Відколи в Франції, що не 

є окупована німцями, прийшов-Ляваль до влади, по-
ложення жидів погіршується з кожним місяце'м. Те-
нер заряджсі(о усування тих жидів, що прибули до 
Франції від 1936. року. Не помагають нічого, як до-
ноеять, інтервенції папського нунція, що просить 
уряд Ляваля від імені Папи, щоб поводився з жида- . 
ми більш помірковано. Жидівські оргаїпзації про-
сять лфяд в Віші, щоб постарався про вивіз До Злу-
чеиих Держав 3,500 жидівських дітей, що оста`л'И по 

^І5,000 жидах, що їх вивезено з окупованої німіфми 
Франції до Східньої Европи. Кажуть, що їх вив`о-
зять найбільше на роботи До Шлезька. Теж побою-
ються, що уряд Ляваля готов відмовити місця Язилю 
всім німецьким політичним імігрантам, що ВТІКЛТЇ 
з гітлерівської Німеччини до Франції. 

КРИТИКУЮТЬ КРИПСА ЗА ЙОГО СТЕЙТМЕНТ 
ПРО ІНДІЮ. 

КАРАЧІ (Індія).— Націоналістичні ѓіндуські кола 
обговорюють статтю сера Стафорда Крипса, що 
була поміщена минулої неділі в газеті „Ню Йорќ 
Тайме". Вони кажуть, що та стаття „̀ з розмислом 
впроваджує в блуд", бо націоналістиЛД'анді ‚‚ніколи 
не домагались, щоб бритійці забрались з Індії", а 
тільки хотіли, щоб змінити теперішню систему влади 
та передати саму владу в руки індійців". Такс пише 
ѓіндуський часопис, що виходить в Карачі. 

НЕМА ДАЛІ СПОКОЮ. 
ЬОМВАИ. — 3 місць доносять, що приходить до 

крівавих сутичок між поліцією і узброєними воро-
хобниками. Начисляють 17 осіб вбитими. Це є про-
ідовження ‚‚пасивного опору", яке ще тут і там до` 
'водить до проливў ќрови. 

` 

' 
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He Треба Гнути Хребта! 

Ми нсі тепер в дорозі. Ідемо 
шалено скорими кроками — 
до нового світа. 

Для європейців була досі 
новим світом Америка. А те-
иер до нового світа прямує й 
Америка. 

Війною прямуємо до цього 
нового світа. Але сам він зна-
ходнться десь у далечині, при 
кінці теперішньої війни, що 
стала межою між старим і но-
вим світом. 

Ми пе боремось тепер ТІ.ІЬ-
ки тому, що вороги напали на 
нас. І ми не тільки борони-
мось. Значить, нам не ходить 
тільки про тс, щоб відбити та 
спекатись настирливих норо-
гів. Навіть не борнмось і за те 
тільки, щоб все в нас, в Злуче-
них Державах та Канаді, ост-а-
лось так точнісінько, як було 
на початку війни. Ні, наша 
програма тепер багато шир-
ша. Ми, американці й канадій-

I новий світ. 
Ми маємо демократичний 

лад, ѓа з недостачами, ще не-
вповні розвинений- Ще багато 
З нас, американських та кана-
дійських громадян, викорис-
товувало оцей лад, який ми 
досі задержали, для своїх са-
молюбчих цілей. Багато з нас 

і що нібито демократичний лад 
кожній людині позволяє ро-
бити те, що тільки захоче, аби 
тільки, мовляв, якось лєґаль-
ио можна було виправдатись 
за свій вчинок. Є ще й тепер 
багато таких людей, що нази-
вають звичайнісіньку сваволю 

. Американсько-українське життя прибрало денні 
іншого вигляду. До цього дехто не годен навикнути; 
бо тяжко йому зрозуміти, що до певної міри так му-
сить бути хочби тому,.що ціле американське життя 
змінилось. Але й цьому не треба дуже дивуватись. 
коли зважимо, що ще й тепер чуємо раз-у-раз з ріж-
них боків напімнепня, що американці назагал ще далі 
не здають собі ясно справи, що ми є в війні на жит'тя 
і смерть, що та війна змінить наше життя; що буде. , б о с я т е п е р s з а те,, 
довга і тяжка і коштуватиме величезних людських та і щ о б з а д о ж и т и При кінці війни 
матеріяльних жертв, поки буде виграна, ись тому, 
маємо теж щораз нові поучений і нові розпорядки, 
які заставляють нас думати в такий, спосіб, що тепер 
треба відложити багато справ цілком на бік, або на 
друге чи третє місце, а на першому місці поставити 
тільки одну справу: допомогу воєнним зусиллям. 

Коли так мається з усіми американськими спра-
вами і з цілим американським життям, то не може 
становити в цьому виїмку й американсько-україн-
ське життя. Вонож Є частиною загально-американ- демократію так 
сьќого життя, а має тільки свої питоменности, що звя- г _ е ^ jAr 
зані з нашим українським походженням і тим, що ми j 
звикли постійно думати теж і про нещасну долю' 
українських людей 'в Европі та давати поневоленому 
українському народови політичну і матеріяльну до-
помогу. Ось та друга частина нашого американ-
сько-українського життя відійшла в нас хвилево на 
дальший плян, бо головна активність наших громад, 
як бачимо, звернена тепер в сторону допомоги на-
шому урядови, нашій армії й А. Ч. Хрестови. 

Зміни, що ось таким чином зайшли і між нами, 
є наскрізь природними. 1 так їх і треба розуміти. Та 
вони не означають, що ми вже цілком забули за 
нужду і терпіння українських людей в Efeponi! Ми за 

не' аабуди І забулѓи, не- можемо, (іож^прецінь наша 
Америка пішла до війни, щоб зліквідувати вже раз 
причини ось таких поневолень, що їх переносив і 
далі переносить, між іншим, теж і український нарід, 
що то з усіх поневолених найбільше зазнав лиха. 
Тому це, що наша українська активність змаліла, не 
означає, що ми вже маємо піддаватись тут в Америці 
ворогам визволення українського народу і не реаґу-
вати на проти-українську пропаганду. Це не значить, 
що ми не маємо видавати літератури, що обороняє 
український нарід і його право на незалежне й люд-
ське життя. Це не значить, що ми не маємо допису-
вати до газет і відважно боронити чести українсько-
го імені, чи українського прапора. Це не значить, 
що ми не маємо застановлятись над способами шир-
шої акції оборони України перед тими, що хотілиб її 
ділити, поневолювати і кольонізувати. Ось цього 
всього ніхто нам не забороняє. А тільки вимагається 
від нас розуміння того, що ми в вцїні, та що в першу 
чергу треба допомогти нашій державі перемогти во-
рогів. А позатим можемо далі боронити Україну й 
український нарід в такий спосіб, який є тепер мож-
ливий. 

Хто був підчас минулої вій-;вояки зривались автоматично 
ни в околицях захоплених і і потискати язичок машино 

мав таке переконання, що він 
вже був досконалим, коли: 
вступав до війни. Початкові 
перемоги скріпили ту віру. 

-ІТепер виходить, що він не був 
мають комуністи. Зате всім 
народам світу хочемо дати 
благо демократії. В отім од-
нім слові ‚демократія" міс-
титься ціла наша воєнна ціль 
і наша повоєнна програма. Ми 
хочемо, щоб всі народи світа 
мали демократію по війні. Та-
ка го воєнна піль і всіх щирих 
та патріотичних американців і 
всіх щирих та патріотичних 
канадійців. 

Всі ми хочемо чисто демо-
кратнчного світа по війні. У 
Злучених Державах і Канаді 
ми вже маємо демократію та 
демократичний лад- Та віри-
мо, що теперішня війна буде 
якраз пробним вогнем для то-
го ладу, який тепер маємо. 
Ніж дійдемо до кінця війни, 
то ще багато самолюбства 
скинемо з себе та очистимо о-
ту демократію, що її вже ма-
ємо, з всіх її недостач. Зна-
чить, що й сама війна погли-
бить та видосконалить нашу 
демократію і зробить її та-
кою, щоб вона стала гідною 
повоєнного світа. 

Ось так ідемо тепер війною 
до правдивої демократії. А 
йдемо війною, щоб уже біль-

фронтовими' лініями й добре 
памнтає ті часи, той знає, як 
методи війни скоро зміиюва-
лись з вибухом війни. Ав-
стрійські вояки, обладовані 
тяжкими турністрами, вивіну-
вані усім до останнього гудзи-
ка, годинами й днями маширу-
вали до бою. Біля кожного 
вояка теліпалась мала лопат-
ќа, котрою вояки вже в бою 
поспішно викопували малень-
кі ями і з них відстрілюва-
лись. Ці ями сами собою були 

вого кріса, заздалегідь на-вдосконалим, чи іншими слова, 
правленого в відповідне місце.(ми, ѓа його досконалість по-
Придумано також знамениті!назується замалою. Англійці 
сховки для гармат, котрі ви-;пішли до війни з переконай, 
ставляли на хвилину свої дов-ням, що вони в кожному ви-
гі Шиї з окопів, викашлювали 
набій і̀ скоро назад ховались 
під землю. Одним словом, 
спосіб ведення війни на ио-

падку гірше узброєні і менше 
вишколені, ніж німці. Вони 
знали свої недомагання. По 
трьох літах війни вони мають 

чатку війни був цілковито від-,те моральне почуття, щр таки 
мінний від того способу, ко-!підтягнулись вгору, таки виш-
трим ВІЙНУ закінчено. {колнлись якслід, а деякі їх 

1 в цій війні бачимо подібні'ї відділи, як ось командос, пе-
зміни. Зачато ту війну спосо-іревищають німецькі відділи, 

„великим винаходом", приду-Ібами, котрі були в^діоді під кі-ІПравда, тих командос покищо 
маним генералами в часі миру{нець минулої війн`и. Зрозумі-1 небагато. Але маючи знайде-
і випробованим підчас мирних І ло, їх значно уліпшено. Також1 ний модель, можна буде по 
маневрів. побільшено значно число пов-ійого взірці різьбити цілу ар-

Ми бачили опісля, як ті во- зів і літаків та інших мотори- мію. Подібне почуття має аме-
Поч у т т я енні методи постійно уліпшу-

валнсь і як в перших місяцях 
війни вже спеціяльні відділи, 
а навіть цивільне - населенн`я, 
викопували фронтові рови 
для вояків, що мали з тих ро-
вів боротись. Ті рови були 
рівненькі, виміряні до шнурка, 
симетричні та приємні для о-
ка. Скоро і того роду рови за-
кинено. а почато копати по-
Кручені рови з перегородами 
по середині, котрі були дале-
ко поганіші для ока, але дале-

демократією. А скільки тс лю-
дей ще й тепер так думає, що'до винахідництва, інший до 
демократичний лад тільки де-1 хліборобства, ще інший пока-

ше воєн не було. Як запануеіко практичніші для бою. Бо 
у повоєнному світі справжня}чужий скоростріл, закравшись 
демократія, то це буде такийjHa крило, не міг скошувати 
світ, у якому не треба будеівояків, лежачих в покрученій 
думати про війни. А то тому,(Лінії. Ще далі військова ко-
що кожний нарід світа зможе Іманда почала домірковува-
тоді свобідно жити й розвива-Ітись, що не треба перетомлю-
тися, згідно із своїм традицій-і вати вояків, коли вони йдуть 
ним, споконвічним способомJB'бій, бо вояк, хочби вишко-
життя, своєю культурою іілений як машина, від довгого 
прирожденною вдачею. Тоді j маршу з великим тягарем, на 
теж зможе кожний нарід про; І плечах т о м и т ь с я і має 
явити вповні свої прирожден- менше е н е р г і ї для само-
ні здіСности й таланти: один 
проявить більше здібности 

яким вибраним державам на 
лежиться, не позбувшись ще. 
досі того погляду, що, мов-
ляв, одні народи надаються до 
панування й порядкування 
світом, а інші тільки на те, 
щоб над ними панувати, та 
щоб ними порядкувати, 
прецінь, хто так глядить 

же надзвичайний мистецький 
хист. Ось це й буде дій-
сна д е м о к р а т і я. Тоді до-
перва зможе таж і українсь-
кий наріД вповні розвиватись 
і творити свою культуру, бо 
матиме змогу виявляти вповні 

А здібности. Ось це є той новий 
на'повоєнний світ, за який ми те-

світ, то чим же він ріжниться І пер боримося! 
від націста,- хоч би і був родо-і 
витим американцем, канадій- і 
цем, бритійцем, чи голянд-
цем? Цеж націсти боряться 
тепер за тс, щоб стати паном : 

світа, щоб світ собі підбити. 
А ми боремось, щоб че допус-і 
тити до такої тиранії над сві-: 
том. Нам ходить про те, щоб! 
знищити тиранів цього світа,' 
та щоб дати людству нагоду 
свобідно й по демократично-
му розвиватися. Ми не несемо 
ніякої такої расової теорії, я-
ку мають націсти, ані нікому 
не стараємося накинути отаку 
свою партійну програму, яку 

О. Івах, Випишеѓ. 

"We cannot have all we want 
if our soldiers and sailors are to 
have all they need." 

—Franklin D. Rooitcvtil 

BUY 
WAR 

BONDS 

го бою. А це бій з воро-
гом є найголовнішою ціл-
лю в війні і для нього роками 
вишколюються армії. Якість 
армії показується в бою. Ще 
далі в минулій війні почали у-
доскоьалювати ці стрілецькі 
окопи, приспособлювати їх до 
довгої затяжної війни, до до-
щів, морозів, як теж почали 
охороняти їх зверху грубими 
земними або бетоновими по-
кладами, що хоронили людей 
від ворожих стрілен. В горис-
тих околицях будовано в сжа-
лах гаверни. Також перед о-
копами закладувано дуже 
штудерні і тяжкі для перехо-
ду дротові перегороди-

Німецька армія впровадила 
навіть електрику в бойові лі-
нії і закладала дроти наладо-
вані тяжким електричним 
струмом. Також закладала с-
лєктричні апарати, котрі 
дзвінком давали знати про 
наступ ворожих військ і місце, 
в котрім вони знаходились. 
На дане місце за дня були на-
ставлепі машинові кріси. Вно-
чі на голос дзвінка німецькі 

зоваиих частин. Поза гни во-Іриканська армія. 
енна тактика не змінилась ба- иижчости з боку англійських 
ѓато нід попередньої. війсьч поспішно зникає. В ку-

Але тепер бачимо, що вири- л і 3 н и м заломлюється само-
нають цілковито іншЃтактики певність.і почуття вищостн з 
й цілковито інші армії. Нароку німецького вояка, 
перше місце в боротьбі нині j ' Правда, німецька армія мас 
виринають названі по англій- характер великої діловости. 
ськи „командос", чи по аме-1 Кожний німецький старшина 
риканськи ‚‚ренджсрс". Це-вже своїм обличчям, своєю 
пробоєві відділи, котрі далеко!поведінкою, виявляє тради-
краще узброєні'від інших час-!ційну воєнну професію. З 
тин, як теж мають цілковито'другого боку англійці, а на-
відмінний спосіб боротьби j віть американці, показують 
Вояки відділів „командос", чи аматорщину. Але, як сказав 
„ренджерс" мають біля себе'був оаз наш О. Кошиць — на 
страшну пальну і нищильну аматорів ми неоправдано звн-
зброю. Кожний з них має ма-;кли дивитись скоса. Аматори, 
лий формою, але жахливий І це любителі; це люди, що бе-
наслідками скоростріл. Має руться до чогось з цілим сер-
малі ручні гранати, а деколи цем. Правда, що в них нема 
навіть малі радієві апарати і тої ерудиції, що є в професіо-
сильні світляні лямии. Крім налістів, але є в них запал, ві-
того кожний з них є знамсни- ра і любов до діла, котра дає 
того фізичного здоровля і ве- кінець кінців кращі успіхи, 
ликої відваги. Для певних зав- ніж професійне наставлення. 
дань нони дістають ще додат-'Великий відсоток світових 
кову окрему зброю. Спеціяль- мистецьких геніїв належав 
ні машини, моторові лодкн, власне до аматорів. -
або літаки, підвозять їх на мі- -д0 подібних аматорів нале-

аме-сцеоою і вони несподівано;Жать б і й с ь к і й 
нападають на ворога та зчи-; . „ 
няють справжнє пекло. Нераз іРн к а н с ь ю п о л к и - Вони знають, 
за кільканацять хвилин в о н и ^ 0 в о н и аматори, як теж зна-
заподіють більшої ‚шкоди,,‚ніжік)ть, чіо мають перед собою 
інші відділи' заподіялиб в`про- - пр6$есШііі?х "ІЯл'їт^№ИвТ'''Ал'е 
довж цілих днів. їв свою аматорщину вони вло-

Ќомандос, це витвір анґлій-!жили ЦІЛУ с в о ю ДУШУ і свій 
ський. Покищо є їх небагато, j Ум- ^ е й Ум н е е обмежений 
Але це модель, на якім вишко-!шкаРалУШІею традицій. 'Вій 
люється і до якого прямує ці-!гнучкий І може пристосову-
ла англійська армія. Командос датись до щораз нових обста-
стоять багато вище від ні.- вин- П о трьох роках війни та 
мецьких регулярних відділів, ,аматорщина далеко справні-
хоч ті німецькі регулярні від- ш а , , і ж аона була на початку 
діли можливо перевищають війни- Коли до того додати ту 
регулярні відділи англійців. 3;B'.P-V' 3 ЯК0Н) та аматорщина 
відділами командос — це ін-`пішла до війни, а опісля жа-
ша справа. Вони перевищають і до^У` ЯКУ м а^ кожний аматор, 
німців під кожним оглядом і -шобн покопати ирофссіона-
німці, якщо захочуть ставити л ' с т а — можна собі уявити о-
їм належний опір, мусітимуть;статоч,ІИ" вислід цеї війни, 
собі творити нові відділи, які 
булиб досконаліші від їх тс-
перішних частин. 

Це матиме на німців дуже 
поганий психічний вилив- Бо 
першусього, німецький вояк 

ВПИСУЙТЕ СВОЇХ ДІТЕЙ 
В ЧЛЕНИ УКРАЇНСЬКОГО-
НАРОДНОГО СОЮЗУ І В 
ТАКИЙ СПОСІБ ЗАБЕЗПЕ-

ЧІТЬ IX Б У Д У Ч Ч И Н У . 

Редіярд Кіплінг. 

Чудо Пу ран-Багата 
(Переклад з англійської мови) 

(2) 

На ніч він розстнляв серня-івін згадав, що мати його була 
чу шкуру там, де його захоп-j раджиутська брагманка з гір 
.іював сўмерк — іноді в нри-
дорожній оселі анахорета, іно-
ді біля якого будь храму, де 
йогіни, брати великої сімї ін-
дійськнх святих, приймали йо-
го як люди, що відають добре 
ціну кастам; іноді покрай ін-
дійського сельця, куди до ньо-
го прокрадались діти з їжою, 
наготовленою їх матерями; і-
ноді по горах посеред пасо-
виск, де полумя його огнища 
будило сонних верблюдів. Пу-
ран Дасу, або як його тепер 
прозвали, Пуран Багату (себ-
го блаженному) було байдуже, 

де ночувати. Земля, люди,{добрішого і найчемшшого 
їжа — для нього це все було 
байдуже 

і завжді нудилась за рідними 
снігами; а кажуть, що одна 
капля ќрови гірняка в людині 
притягне її нарешті туди назад 
У горн. 

„Там", - сказав собі Багат 
підіймаючись на перші гірські 
відноги, що заросли густими 
кактусами. — „Там я зупинюсь 
і буду шукати знання", і сві-
жнй вітер з Гімалаї обвівав 
йому лице, коли він ішов по 
дорозі в Сімлю.4) 

Останній раз він був тут о-
точений блискучими прндвір-і 
ними їздцями в гостях у най-

3 

віцекоролів. І цілу годину во-
Але несвідомо його!„и балакали про спільних лон-

тягло на північ і на схід; з од- донських приятелів і про те, 
ного місця на друге, він ішов(як д і й с н 0 д у м а е ІНДІЙСЬКИЙ на-
усе вперед і нарешті побачив : р о д п р о кермування краєм, 
здалека вершини великої Ѓі- Тепер Пуран Дас не завитав 
маляї, 

Т п г- , ') Сімля — літня іхлигенція нінс-
Тут Пуран Багат усміхнувся:ікороля І 

ні до кого, а стояв спершись 
на ґратки на „гулянні", звідки 
був чудовий вид на долину в 
низу, на сорок миль у дале-
чінь, доки місцевий поліцей-
ський мусулман не сказав йо-
му, що він перешкаджае про-
хожим. Пуран Дас з пошаною 
похилився перед заступником 
закона, бо знав ціну закона і 
сам ішов шукати собі свойого 
закона. Він пішов далі і спав 
цю ніч у пустці в Чота-Сімлі. 
що здається вже мов би краєм 
землі; але для нього тільки 
тут і починались його справжні 
мандрування. Він пішов по 
дорозі через Гімаляю в Тибет, 
де маленька стежечка в десять 
стіп завширшки була прору-
бана в камяному згір'ї, або пс-
реходнла по колодам через 
глибокі провалля; іноді сте-
жсчка спускалась у теплі, вог-
кі, закриті з усіх боків долн-
ни, а то знов вилася по ого-
леному, тільки травою обро-
слому згірю, де сонце пече 
мов через запальне скло; ча-
сами вона входила в вогкі, 
темні ліси, де папороті обви-
вають дерева від пня до вер-
ху і де бажавѓ кличе криком 
свою самицю. 

Пуран Баґат зустрічав пасту-
хів з їх собаками і отарами 
овечок, і бродячих дровору-
бів, і тибетських лям, що з 
плаща'ми і укривалами йшли 
в Індію на богомілля, і по-
сольства з невеличких гірських 
царств; ті посли шалено ска-
кали на строкатих конячках; 
і раджу з двором, що їхав до 
когось у гості; а іноді за весь 
довгий, світлий день він не 
бачив нікого крім чорного 
ведмедя, що бродив по доли-
ні в низу і ревів. Коли Пуран 
Дас вийшов.у дорогу, шум 
світа щойно покинутого їм 
бренів ще в його уша.х, але 
коли війшов у саму середину 
Гімаляї, все було скінчене, і 
Пуран Баґат зостався один із 
самим собою; він ішов, радів і 
і думав; рчи його були спу-
щені, але думки летіли слідом і 
за хмарами. 

Раз у вечорі він перейшов 
через найвищий з 'проходів, і 
які йому зустрічались досі —! 
два дні він підіймався все на 
гору — і перед ним зявився! 
довгий ряд снігових вершин,! 
гір на пятнацять тисяч стіп{ 
заввишки, котрі підперезали 
весь обрій; вони, здавалось. 

були так близько, що от-от 
докинеш до них камінем, а до 
них справді було ще пятьдс-
сять-шістьдесять миль. На вер-
шині гірського проходу ріс 
густий, темний ліс,: деодари, 
ліщина, Дикі вишні, дикі ма-
слинки, бросквині, а найбіль-
ше деодари, себто гімаляйські 
кедри. В тіни деодарів стояло 
покинуте святилище Калі, що 
зветься Дўатаѓ або Ситаля, і 
їй іноді моляться, щоб виря-
туватись від ВіСпи.'Пуран Ба-

Ігат чисто замів камяну долїв-
ку, усміхнувся вискаленому 
образу богині, зробив собі ма-

I леньку земляну кабицю поза 
І святилищем, розіслав сайгако-
I вў шкуру на свіжих ялинових 
І хвоїнах, сперся на костур і 
І сів відпочити. 

Саме біля ніг його гора спу-
скалася кручею на півтори ти-
сячі стіп, а геть у низу, ири-
тулившнсь на згірї, стояло 
сельце з камяними хатами, 
критими землею. Кругом сель-
ця слалися маленькі ниви, мов 
латки на колінах гори, і коро-
ви, завбільшки з жуків, па-
слись між клунями. Ширина 
долини оманювала очи; труд-
но було уявити собі, іцоб те, І 

що на супротилежній горі зда-
I валося дрібним чагарником, 
було дійсно лісом, де сосни 

і були в сто стіп заввишки. Пу-
I ран Багат 'побачив, як орел 
j полетів через величезну бе-
зодню, і не встиг іще переле-

I тіти пів дороги, а вже здавався 
і крапкою. Кілька розкиданих 
хмар звисло де-не-де над до-
лин`ою, чіпляючись за висту-
пи скель; іноді хмари підніма-
лись і розвівались у повітрі, 
коли доходили до вершини 
гірського проходу. „Тут я 
знайду мир", г- сказав Пуран 
Багат. 

Для гірняка то пуста річ 
піднятись або спуститись кіль-
ќа сот ступнів, і тільки що се-
ляни побачили дим у покину-
тому святилииіі, селянський 
жрець вийшов на гору ириви-
татн захожого. Коли він гля-
нув у вічи Пуран Багата, у ві-
чи чоловіка, що звик верхово-
Дити тисячами, він уклонився 
йому до землі, не промовив 
слова, взяв миску, вернувся в 
село і сказав: „У нас нарешті 
є святий. Нік'оли я не бачив 
такого чоловіка. Він з долин, 
але блідолиций — брагман з 
орагманів". І всі господині І 

спитали жерця: „Ти думаєш, 
що він останеться з нами?" 
і кожна з них постаралася на-
готовити для Багата смачні-
шої їжі. їжа гірняків вельми. 
проста, але з гречки і з'ерен 
рижу і червоного перцю і 
дрібної риби з річки в долині 
і свіжого меду і дикого імби-
рю і вівсяних млинців побож-
на жінка зуміє приготовити 
смачні страви. І жрець поніс 
Багату повну миску і почав 
питати: „Зостанеться тут Ба-
гат? Чи потрібен йому ученик. 
щоби ходити за ‚подаянням? 
Чи є ў нього укривало од хо-
лоду? Чи задоволений він 
їжою?" 

Пуран Багат попоїв і нодя-
кував жерцсвн: „Так, він ду-
має зостатись'`. —'„Цього до-
сить", сказав жрець. „Нехай 
миска стоїть завжді коло сіія-
тилища між двома снлетенк-
ми коріннями, і Багату що дня 
приноситимуть їжу, 'бо село 
розуміє, яка це для нього 
честь, т о такий чоловік ̀ -— при 
цих словах жрець несміло за-
глянув у вічи Багату — зо-
стався серед них". 

ІДальше бЇДЄ2, -л 

J 



Ч. 181. СВОБОДА, ПЯТНИЦЯ, 28`го СЕРПНЯ 1942. 

Ў Домашній Ф^онт 
В боротьбі проти зростаю-1 та переносити інші невигоди, 

чої дорожнечі не сміє бути Та на це нема ради. Ці невиго-
нередишки. Якщо не будемо ди є наслідком того, що мен-
ностійно і чуйно уважати, ше вживається привагних ав-
кошт прожитку готов піти 
вгору- Хто памятае останню 
війну, той знає, що може ста` 
тись з цінами, коли їх не візь-
меться під контролю. В Злу-і 
чених Державах кошти про-1 
житќу зросли були так, що 
навіть збільшена заробітна 
платня не помагала. 

Наприклад, підчас остан-
иьої війни ціна` звичайних 
„оверо.їсів", спроваджених 
поштою, піднялась була з 82 
центів до $2.95. Робітничий 
одяг — ' „оверолеЛ', дунгарі, 
ќабати, сорочки й штани — 
це важкий видаток в кожній 
робітничій родині і 

томобілів і що величезна ар-
мія робітників у воєнних ін-
дустріях мусить щодня доїз-
дити до праці. 

ПРОТОКОЛ 

Конечність збирати метале-
ві відпадќи, ґуму, товщі та ін-
ші матері яли, необхідні для 
воєнної продукції, зростає з 
дня на день. Фабрики працю-
ють вже з незвичайною швид-
кістю і щоб цю швидкість 
втримати, треба постачати їм 
потрібні матерінли у достаточ-
ній ќількости. Деяких мате-
ріялів годі дістати нормаль 

з нарад головного екзекутивного комітету У, Н. Союзу, які 
відбулись 21. серпня 1942 року в головній канцелярії У. Н. 

Союзу під ч. 81-83 Гренд Стріт, Джерзі Ситі, Н. Дж, 

У нарадах взяли участь: головний лредсідник М. Му-
рашко. заступник головного предсідника Г. Герман. заступ-
ниця головного предсідника Мар'ія Малєвич. головний секре-
тар Д. Галичий і головний касіер Р. Слободян. 

Головний предсідник відкрив наради в годині 9:ЗЦ рано, 
та подав до відома ці справи, які були полагоджені від 
останніх зборів повного екзекутивного комітету, а також 
предложив такі справи, що їх треба полагодити на цих 
зборах. Ці всі справи є отсі: 

КупНО 60НДІВ. ЗаКМІЛЄНО такі 60НДЙ: U. S. Treasury. 1931 1949. 
2 ' j % за $25,000; U. S. Savings BonU Defense G. 2'-.-% за SoO.000; U. S. 
Treasury 1967-1962, 24.% іа $;55.000. 

Продаж бондів: Продано отсі бондн: shell Union on Corp. 
2Ч, % 1961 за $48.725, які були куплені за $48,750; Government .of 
Philippine Island, 4 V „ з;і $16,181.25, які були куплені за $16.181.25. 

Хоч доведеться розпестись! 
А. я таки мережать буду 
Тихенько білії листи. 

Ця книжечка теж зазнала 
неабияких мандрів. Перед тру? 
сом I860 року в Еренбурзі по-
ет передав й' на схорону Ф. 
Лазаревському та Герпу, а о-
держав її лише через 7 років 
в Нижньому Новгороді. 

З рукописів пізнішого пері-
оду в шевченківській колекції 
старанно оберігається гарно 
оправлена в жовтий санна 
„Більша книжка" на .328 руко-
писних сторінок. До цієї збір-
ки Шевченко начисто перепн-
сав свої поезії підчас перебу-
вання в Нижньому Новгороді. 

Серед рукописів велику цін-
ність становлять також твори 
Шевченка, писані російською 
мовою? повісті „Наймичка'`. 
„Варнак", „Княгиня", „Музи-

І ним шляхом і тому треба їх 
коли ЇХ)ДОЛОІШЯТИ збіркою- між насе-

ціна підніметься, то це є}ленням. Коли цього не буде, 
справжній тягар для родини, )темпо продукції обнизиться-

Минулого тижня Бюро Ад-j Збирання кухонних товшів, 
міністрації Цін приняло міри, І це новина для.американців. Та 
щоб цим разом ціни на робіт 
ний одяг тримались на помір-
кованому рівні. Помічено, що 
в одяговому промислі скла-
лись такі обставини, які певно 
дове.іиб до підвншки цін на 
робітний одяг у крамницях, 
якби заздалегідь не були зро-
блені відповідні заходи. Бюро І на олій для мазання моторів, 
Адміністрації Цін наказало помп й іншої машинерії, 
знизити ціни на матеріял, з я-j Тому проситься господинь, 
кого шиють цей одяг, а пізні-і що б вони уважно збирали: 
ше знизило максимальну ціну, І х Товщ, що остається після 

спечений шинки, воловини, 

колиб кожна господиня зібра-
ла за місяць тільки два фунти 
цього, зрештою безвартного, 
матеріялў, то це далоб біля 
пів біліона фунтів товщів, ііо-
трібних для виробу вибухових 
речовин, охоронного мазила, 
на танки і воєнні кораблі, та 

Перебраний реальностн на власність У .Н. Союзу. За не-1 
плачення міського податку, води, та відсотків від морґе-
ДЖУ, рішено перебрати на власність організації реальність і _ 
під' ч. 124 Сейігт Пол евеню. Джерзі Ситі, Н. Дж., на якій!к а н т і -Художник . „Капитан 
було ще моргеджу на суму $2,640. 

Наиразкн. Рішено поробити конечні направки на двох 
реальностях У. Н. Союзу, а саме, під ч. 113 Лейќ Стріт, 
Джерзі Ситі, Н. Дж.. і під ч. 79 Мортон Стріт. Брук.іин. 
Н. и. Також постановлено вставити нові світла м друкарні 
„Свободи" під ч. 83 Гренд Стріт. Джерзі Ситі, Н. Дж. 

На тім закінчено наради, й головний предсідник закрив 
збори в годині 12:15 в полуднє. 

Д.' Галичин, головний секретар У. Н. Союзу 

якої фабриканти й гуртові 
продавці можуть домагатись 
від купців. Наслідком того ро-
бітний одяг, необхідний для 
міліон.'в людей занятих у всі-
ляких індустріях, далі не буде 
коштувати більше, як кошту-
вав у місяцю березні цього 
року. 

баранини, курятини, гусятини 
та качки чи індика. 

2. Такий самий товщ, що 
спливає з пришкварюваних 
„стейків", котлєтів, телятини 
чи поросятини. 

3. Товщі, які вжито для сма-
ження картоплі, риби, пампу-
хів чи іншої страви, без огля-

Департамент війни веде по-;д у н а ТЄі ч и ц е р а с л и н н і ч и 
силену кампанію за фаховими j т в а р и н і товщі, 
механіками й техніками. Croj 4. Лій, що остається або 
тисяч таких фахівців треба j збирається при варенні всіля-
для служби в армійському ле-J к и х р о д і в мяса^ СОЛОНини, 

сгабаси чи інших товстих 
страв. 

Збираючи згадані товщі, го-
сподині повинні поступати 
ось як: 

сі і при вирібннцтві зброї. В 
рекрутаційному заклику де-
партаменту війни сказано, що 
„приняті на службу апліканти 
дістануть спеціяльний вишкіл 
при праці, так, що зможуть о-
держати належні ранги армій-
ських техніків". Для иовітря-
них сил треба летуноьких ме-
ханіків, спеціалістів від пан-
цирів, радіових механіків і о-
нераторів, металевих робітни-
ків і спаювачів („вслдерс"). 
Сигналовий корпус потребує 
спаювачів („сплайсерс") телє-

ЗАБРАЛИ ШЕВЧЕНКОВУ РУКОПИСНУ СПАДЩИНУ 
У Комуністі з 10. Ш. "1942.,( ських розбійників і заповідна 

ЯКИЙ випадково дістався нам! святиня шевченкознавців ---
(видаваний тоді у Ворошилов-1славнозвісна „Мала книжка", 
граді) проф. Ф. Ковалі, подає і яку ѓце називають „Захаляв-
статтю. з якої довідуємося, то'ною". Дрібним Тарасовим по-
совєтська влада підчас еваку-1черком у ній списано 434 сто-
аці їз Києва забрала з собою; ріпки. З цією книжечкою поет 
надзвичайно цінну рукописну ховався на далекому засланні 
спадщину Тараса Гр. Шевчен-' від о'чей наглядачів, записую-
ка. ! чи до неї свої невольницькі 

Між іншим читаємо в тій вірші. Повернувшись до Пе-
статті: тероўрѓу, він її показував Тур-

„Шевченківська колекція, ви- г̀ене вў. і російський пнсьмен-
везена нами з Києва, склада-І"ик записав про це в своїх 
еться з понад 750 назв, які на- спогадах: „Він (Шевченко) 
раховують десяти тисяч сто- нені показав малесеньку кни-
рінок. Це — рукописи Шев-!жечку. оправлену в простий 
ченка, списки з його творів, І дігтяний товар, в яку він за-

j носив свої вірші і яку ховав 
за хол явою тому-що йому бу-
ло'звборонеятУ im f̂trtr'. #їтаяа 
книжка'' в її теперішньому ви-
глядї складається з 4 окремих 
зошитів, писаних `пі засланні 
в 1847- .1850 роках. Перший 

першодруќк та.рідкісні видай-
ня".а також багато матеріалів 
та цінної'літератури про твр'р-̀  
чість Тараса. 

З ранніх рукописів поета чи 
не найперше місце належить 
відомій своєю трагічною до-
лею збірці автографів під На 1. Зливати товщ у широкі ( 

бляшапки, такі як з кави або з {звою " ' Р и 

рослинних товщів, вживаних! великого'формату в простій 

ша ', „Близнеці", „Прогулќа с 
удовоЛьствием и не без мора 
ли", знаменитий „Журнал" (що 
денник) та поема „Слепаи". 

Серед першодруків та рід-
кісннх видань творів великого 
Кобзаря виключну цінність 
становлять: так зване „Чиѓн` 
ринське" видання „Кобзаря", 
перше видання „Гайдамаків" 
1841 року, з великими иере-
робками та додатками автора, 
та „Кобзар" видання I860 ро-
ку. 
. Всі ці надзвичайної ваги 
цінності нами збережені. В ча-
сі війни радянські шевченко-
знавці не припинили роботу 
над вивченням і нрацюванням 
Шевченка. На тривкій базі ру-
кописного ill є в ченківського 
фонду продовжатисьме ио-
дальша робота над академія` 
ннм виданням творів Тараса. 
Уже й місяці війни Інститут 
суспільних наук новів значну 
роботу по підготовці до дру-
ку III і IV томів творів Шеа` 
ченка. На січневій сесії Акаде` 
мії Наук УРСР в Уфі була про-
читана нова наукова праця: 
„Роки і шляхи мандрувань Та-
раса Григоровича Шевченка". 

(З канадійського часопису 
- „Новий Шлях"). 

зошит починається віршем 
Це збірка "Думи мої, думи мої, ви 

єдині 

при приладжуванні запрашки. картонній оправі, що містить` знову 
другий 

віршувать 
„А нумо 

третій 

ГОЛОСИ ЧИТАЧІВ 
ЮВИЛЕЙНА КНИЖКА СО-
ЮЗУ УКРАЇНОК АМЕРИКИ. 

Уже була в ..Свободі" оцін` 
J „Неначе стеном чумаки", че- j ќа книжки, яку видано захо-Тоиш тпеба пеоеиілити ш о л І v собі твори за 1943- 1845 ро-. . . . . . 

іовщ треоа перецідити, щоо -^ = ^ г ^ ^ ^ арешту твертнй -- презіью „Лічу в{дами Союзу Українок Амери-в ньому не було кусків мяса 
чи іншої нечистоти, 
ти товщів до паперових 
шклянних посуд.. -

2. Зібраний товщ треба три-
най-
(ре-

Шевченка в поета було віді-Не злива-
ч и І брано і цей збірник. Жандарм-

I ська рука залишила в ньому 
чимало своїх підкреслень та 

І „приміток", особливо в таких 
. . . . як „Сон", „Гоголю", 

лів, телеграфістів, радіо one- краще в хатню ледшні (pe-j )Чи"гирии" т а і и ш и х . 

фонічних і телеграфічних каб-;маги в холодному місці, .„. , т в о р а х 

раторів, та робітників для за-!фриджерейтор) 
кладанпя і провірки телєґра-! 3. Коли такого товщу при-} 
фічних і радіових апаратів. У і збирається фунт або більше,! 
Варстатах зброї потрібні ро-тоді треба його віднести до: 
бітники, що вміють направля-j найближчого торговця мясом% 
ти інструменти, механіки^спе- який співпрацює у цьому ділі.! 
ціялісти від моторів Дізеля.ІВін тоді заплатить господині! 
електротехніки, оптики і спе-за товщ стільки, скільки йому 
ціялісти від кругових моторів, "гатиться, відтягаючи собі j 
Всі апліканти мусять бути а-'одного цента `від кожного! 
мериканськими горожанами ў{фунта за труд, 
віці від 18 до 44 літ включно 4. Зібраних в цей спосіб; 
і мусять бути відпущені свої- товщів не вживається в ніяко-j 
ми місцевими асентирункови- му разі для виробу харчів. 
ми комісіями. - Вони мусять. 5. Краще не приносити TOB-J 
відповідати вимогам, які що-І"іиів до торговців мясом при 
до здоровля ставитсья рекру-'кінці тижня. Господині повин-
там. Аплікації можна вносити ні старатись, щоб доставляти 
впрост до місцевого рекру- товщі в перших днях тижня, 
таційного бюра армії чи ле-
тунського корпусу. , МЕШКАНЦІ ИЗУ" ВІДЧУВА-

" ЮТЬ ВІЙНУ. 
Як ви їздите до праці чи за НЮ ЙОРЌ. — Звірята в ню-

закупами —трамваєм, босом.іиорських.зоольогічних горо-
иідземною. надземною чи зви-!Дах т а к о ж відчувають війну, 
чайною залізницею — все од-!Головно ті, що кормляться 
но як, але вже на другий мі- мисом. Замісць волового мяса 
сяць побачите, що при йдеться дають тепер їм кінське. Львн. 
їхати в тісноті. Бюро Оборон- Ітигри. пантери й інші „коти" 
ного Транспорту перестерігає, в перших днях з опрченням 
що в половині вересня всі за- обнюхували те мясо і не хоті-
соби транспорту будуть обтя-'`'и його спожити. Але голод! 
жені, як ще ніколи! Вже тепер'іх заставляв і вони повертали 
ними користується біля 40ЇДО нього. По двох тижнях 
відсотків людей більше, якіиривикли і заїдають зо сма-
минулого року; колиж відчи-Іком-
нять школи, це обтяження! ' і J 
ще збільшиться. Це значить,! ЧИТАЙТЕ У К Р А Ї Н С Ь К І 
що^треба буде їхати стоячи, і КНИЖКИ І ГАЗЕТИ БО ЧАСТЕ І 
заходити глибше у вагон, іти;ЧИТАННЯ ВЕДЕ ДО ПРОСВІ-І 
дальше до автобусової стації.ТИ. А ПРОСВІТА — ЦЕ СИЛА. 

неволі дні і ночі" в якій Шев-,ки з нагоди 15-лі'тніх роковин 
ченко писав: 

І четвертин 'рік мішає 
Тихенько псжаіі. 
І четверѓ} начшию ' 
Книжечку п невол{і.. 

Закінчуючи цей вірш, 
ченко з непохитною твердістю 

ііснув-ннн цеї організації 
(1925 1940). Тому не беруся 
писати тут якусь критику на 

!ту книжку, бо така вже була: 
ШЄВ-{в „Свободі" написала її пані 

Врятована від рук фашист-1 заявляє 

БРАЗИЛЬСЬКІ ПРОВІДНИКИ ПО НАРАДІ. 
Бразилія стала в ряді Обєднаннх Держав для бороть-
би з Державами Осі. Головні особи,' що відграють 
V тому першу ролю, це Гету.тіо Варгас, президент 
Бразилії (зліва) і генерал Альмеріо де Моура. коман-
дант бразильської армії, що має 400.000 вояків. 

Союзу Українок Америки є і рунќу до місцевих америкаи-
теж цінним вкладом у на-,ськнх бібліотек і університе-
ше американсько - ўкраїн- 'тів та двох американських жі-
ське життя. Праця ц-̀ ї opra-ночих організацій. Розпов-
нізації це теж частина на- скиненням цеї КНИЖКИ заня-
шої історії. І це є цінне, що{лись теж і шість ВІДДІЛІВ С. 
це перша наша жіноча органі- У. А., шо є в Ф.ілядельфії. 

АМЕРИКАНЦІ ОГЛЯДАЮТЬ СТАТУЮ ВАШИНГТОНА 
В ЛОНДОНІ. -На образќу бачимо двох .ліерикан-
ськйх вояків, ЯК приглядаються в Лондоні статуї Ва-
шингтона. т о то колись, воював з Англією. Часи мі-
няються! Тепер нащадки „Батька Краю" .і')П`ома'га-
гають Англії оборонятись перед інвазією І і` ієра, як 
теж ідуть разом з англійцями обороняти ті свободи, що 
є обняті Американською Деклярацією Нези ісжности. 

К.іявл'?і О.іесннцька. а в кана-
дійськім „Українськім Голосі" 
пані Наталя Когуська. Я тілЬ-і 
ки бажалаб звернути увагу 
ширшого Нашого загалу на І 
появу цеї книжки, а в першу j 
черѓг }'вагу відділів і членок 
С У. А;, до яких мій голос 
дійде, бо вони читають „Сво-
боду' і t членами У. Н. Co-; 
юзу. . 

.Мені здається, шо такі юви-
лейні книжки, т о описують 
працю певних організацій, ма-
ють свою вартість. І то не 
тільки для членів чи членок 
даної організації, але для 
всього громадянства. Цеж є 
записана иародня праця! Це є 
Історичний документ нашого 

'існування н Америці чи Кана-
jAi н нашої праці. Ось тому 
ітакі ювилейні видання новин-
ні бути по хатах свідомих 
американських українців f ук-

іраїнок. Ось такі видання по-
jвинні поширювати всі, що до-
Ірожагь нашим минулим, що 
бажають собі, щоб по нас о-

істав слід. 
Пригадую т)Т при цій наго-

ді, ось таке видання, як Юви-
ЛейноІ Книги У. К. Союзу. Са-
,ма знаю, що цю книжку заку-
лилн многі такі, що не є чле-
інами У. Н Союзу. Купили, бо! 
почувались гордими, що ми в! 
Америці здобулись на таке 
1 прекрасне видання, та що ма-
'є.мо таку добру і корисну ор-
Іганізацію, що дбає про такі 
І культурні справи. 
;, Думаю, що й діяльність 

зація в Америці, що не розби-
лась по кількох роках спро-І 
би, як це бувало з ріжнимн 
іншими жіночими організація-
ми до появи С. У. А., а вдер-
жалась так довгий час і далі' 
розвивається та поширюєть- і 
ся, займаючи місце Провідної1 

української жіночої організа-
ції в Америці. Ось тому і ви-
дана С. У. книжка повнннаб 
б^ти інтересною для ширшого 
загалу. І вона теж повинна' бу-
тн по бібліотеках, наших і тих 
американських, що мають ук-
раїнські відділи, тим більше, 
що в цій книжці є теж і анг-
лійська частина. 

Та, щоб не говорити, ця 
справа повинна обходити в 
першу чергу відділи і членок 
Союзу Українок Америки. Во-
ни перші повинні дбати про 
поширення цеїѓ ювилейної 
книжки, що подаб історію їх-
ньої організації, а крім того 
багато іншого матеріялў, що 
має літературний характер. Є 
теж у ній багато фотографій, 
що звязані з` життям С. У. А. 
Самий Союз Українок має 
кілька тисяч членок, ю вже 
вони самі моглиб цю книжку 
розкупити і розповсюдити. 

Думаю, що добре бу.іоб, 
щоб в цьому випадку иосту-
пати так, як це зробила О-
кружна Рада Союзу Українок 
Америки в Філадельфії, що 
закупила 10 ювилейгих кий-
жок, щоб розіслати їх в да-

Колнб таке було теж і в ін-
ших громадах, то,ювилейної 
книжки С. У.А. скоро не ста^ 
лоб А до цього треба пряму-
вати нам усім. ^ 

Ангелина Баках, 
голова 40. від. С. У. А. 

Ю% SAVED 
NOW OR 100% 
TAKEN BYTHE 
AXIS LATER! 

BUY WAR BONDS 

Лшш. — , i — l ^ . M . — . — . — . — Ф 

( УКРАЇНСЬКА ПРАВ. ПАРОХІЯ 
й НАРОД. ДІМ В ЧЕСТЕР, ПА. 

І І І Л С П Я І К М О І Ь 

У К Р А Ї Н С Ь К И Й Д Е Н Ь 
on L I T W A K ' S F A R M 

TWIN OAKS, PA. 
1-А -НЕѓЏДШг-Зй.-СЕРПНЯ-

(Auguit 30, 1942) 
Полена Служба Божа в годині 

11:30. яку відслужить Ппр. о. М. 
Зашірннюк 1 о. О. Мнцик. Опі-
с.ін посвкчсшія Зоряного Прапора. 
ЯКИЙ uy.lv CMMHU.IOM Жі)ННІрІЙ, КОі 
ірі відійшли л парохії. Також від-
будсіься декорація матсрей, як{ 
иіхііі.іи своїх синін на службу А-
мерпканської Манії. Ќкінці танці 
смачні перекуски ТІЃ гарна jaoau. 
іі.іі.ки і.і 35 центів. 

Просимо МІСПСНІІХ і' позамісце і 
них до іийчнслсішішої ч час ѓн. І 

Комітет ! 

ВСІ ЧАСТИ ло НАПРАВИ ПЕЧЕЙ 
іім.ивих. Газових, на-

фгоипх, тріиачін парою, rt гарячок' 
полоні, як також усякі н̀  -і.; Іісчі мо-
ЖЄТЄ дісг.пн І'. 

STOVE MFRS CORP., 
182-186 Mulberry St., Newark. N. J. 

Txxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxixxmxxxx 
І ПОЗ№! НЮ БРІТЕН, К І М , І ОКОЛИЦІ! ПОЗІР! І 

Б 
СТАРАННЯЛЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ПАРОХІЇ Б 

: :: : відбудсіься : :: : ' 

В НЕДІЛЮ, ЗО. СЕРПНЯ (SUNDAY, AUGUST ЗО, 1942) 

ВЕЛИЧАВИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ДЕНЬ 
в SCHUETZEN PARK 

ПРОГРАМА ЦКЃО СВЯТА ВІДБУДЕТЬСЯ ЯК С'ИЛУЌ: 
. І. 8-ма година рано Сіужба Ія)жа в Церкві на 54 Winter St. 
м 2. 11-та година — Торжественна Штьна Сіужба Вожа віагіравлена 

на SCHUETZEN Парку, о. д-р Ф. ЛІ. Донагю. при участи Всч. 
о. І . Писаря і дооколично"іо свяшенства. Підчас Сл. Ьожої буде 
співав професіонально вишколеимй хор з Ню Брітен, Кони. 

З; Зараз по Сл. Божій відбудеться посвячення .‚Прапору Заслу-
ЖЄНИЯ" — (Service F l a g ) . 

І. 2:30, пополудні відбудеться конмерт в честь всіх українців у 
воснній службі Злучених Держав. — Промовляти будуть аи-
значні бесідники, як шступник губернатора стенѓу Конетикат, 
Одел Шелард; сенатор Джаи Со.ііпан; о. д-р Донагю, і інші. 
Хоральна програма буде відспівана мистецьким хором з Ню 
Ьрітен. 
Українці Ню Ьрітен, Гарт форд і околиці! Неї ж один - прийдім 

і покажім `сім, ідо ми не іаслалн і ще,ДЦЕ НЕ ВМЕРЛА УКРАЇНА!-' 

Ш Р К , Н. ДЖ„ І ОКОЛИЦЯ! ^ Є Ї 
УКРАЇНСЬКА ПРАВОСЛАВНА ГРОМАДА 

:.-._-: влаштовує : —: : : 

ГРОМАДСЬКУ ЗАБАВУ-ПІКНІК 
НА ЦЕРКОВНІЙ ПЛОЩІ І В ГАЛІ 

675-681 SO. 19th STREET, NEWARK. N. J. 

В НЕДІЛЮ, ЗО. СЕРПНЯ (SUNDAY, AUGUST ЗО, 1 9 4 2 ) 
Поч. 1. ѓод. пополудні. ::- Вступ 25 ц. 

Шановні Громадяни! Цим запрошуємо Вас на цю 
Забаву-Пікнік, де Суде можна ігровестй час спільно, та 
забути, бодйіі на хвилину, про життєві турботи. Добір-
на музика буде при забаві. 

Комітет. 

__ ... 



г 
кот і футра Мнхайла Туранського 
стоїтѓь на перші'м місим серед 
усіх інших вирібннитв. 

А це тому, що ніхто ніколи не 
оіиукався на купні футра в Мн-
хайла Туранського. 

Тому, що уживається шкірки 
лише найвищої якости. 

Тому, що фірма Михайла Ту-. 
раиського наймає лише найви-
значнІших експертів виробляти 
футра. 

Дальше тому, що футра Ми-
хайла Туранського ніколи не тра-
тять своєї мягкости, колі.ору і 
оли сќу МОСТИ. ' 

Найновіші моди—розміри віл 
12 до 44—Маємо вже готові фут.-
ра. а також виробляємо футра до 
міри—Все це знайдете у фірмі 
Михайла Туранського. 

H U B S ON S E A L 
P E R S I A N L A M B 
P E R S I A N PA W 
H O L L A N D K R - B L E N D K B MCJSKRAT 
S H K A R E D B E A V E R 
SfLVER EOX 
S K I N K 
BACCOON 
C A R A C I L 

КУПЎИТЕ З ДОВІРЯЛА 

— у — 

MICHAEL TURANSKY 
3 5 0 Seventh Avenue 

New York City 
Between 29 St 30 Stt. 

16th Floor 
LAckawsnns 

4-0973 

Вчасна Діяґноаа Туберкульози 
третій знак туберкульози, Зи 
сухіт. 

, 'При ' Ьт u і иия" гимиих ^иабо" 

Нема ще цілком певного лі- кульозу. але .возьмім з них 
ќу на туберкульозу в тсггеріиі-! перших пить. Перший є ка-
ній медицині, але є певне од-(шель. Тому, що кашель таке 
но те, що'коли звернути за-'часте і звичайне явище, та що 
№Гасу увагу на цю слабість, то,`в більшості! випадків він бу-
при помочі дотеперішного до-івае наслідком легкої иросту-
свіду медицини, можна помо-(ди, на пою мало звертають 
чи самозаховавчим силам люд-'люди увагу і через те нераз 
сьќого організму зовсім по-і занебується процес туберку-
бороти цю хворобу і людина!льрзи. Кашель- губеркульоз-
може гцхиіітн до повного здо-ІниА не ріжниться баї ато від 
ровля. усякого звичайного кашлю. 

Головним иринпшом това-'Він може бути глибокий і рід-
риства Боротьби з Ту берку-І кий, З виділенням багато мок-
льозом в Америці є — вчасна ‚роти (харкотиння), а може бу-
ді̀ ЯГЯОЗа туберкульози. ..Не;ти частин і сухий кашель. Не 
відкладай, іди до шпиталю на'все при туберкульознім каііі-
лікарські оглядини" це ВЇтЩ бувають болі в грудях. Ко-
клич того товариства. ' - '" кашель надоїдає довше як 

Дія певної діягнози TVC-H.p. napv тижнів чи місяць, то тре-
КУЛЬОЗИ. треба все звергатисяГ 5 і , к о н ч е звернутись ДО .тік$-
до шпиталю, чи доброг.^ліка- іп,- , ,1оГі В!ІІ л о б Р с вислухав 
ря, бо симптоми, які звичайно!'`РУДИ . рОЗСйідив, чи нема ту-
бувають при тій недузі, мо- беркульозннх баннль в харко-
жуть часом бути н при інших т и нню.. 
с.іабостях. Коли чоловік чуѓться все 

Л-р Ліман Тайер пише ось змучений.і сили його все змен-
ЩО про симптоми туберку.тьо- шуються. то це є другий знак 
зи: і туберкульози. Разом з загаль-

„Є багато певних симптомів, ним ослабленням буває, що 
по яких можна пізнати тубер-'чоловік дуже худне, - це Ф 

стях чоловік може теж рапто-
во тратити вагу тіла і тому 
при цім симптомі треба зараз 
звернутися до лікаря, щоб.він 
установив, яка то слабість зї-
дае людину. 

Хрипка є четвертим знаком 
сухіт, хоч не все вона буває 
в початках слабостн. Не тіль-
ки чѓерез rv берку.іьозу може 
б у т и ХрИПКа, Т о м у . ДЛЯ нев-
ности. греба піддатись лікар-
ським оглядинам. 

Пятий симптом — це плю-
вання кровю. або навіть обн.ть-
ні пи#ўхи ќрови з грудей. Це 
яви'ще наводить страх на хо-
рих і вони звичайно звсрта-
ються зараз за лікарською по-
радою. Але біда в тім. що в; 
таких випадках не вшќий лі-j 
кар може дослухатйвЬ чогось; 
в ќтќих, і ...X" проміневі зник-і 
кн не показукУть нічого певно`-
го і хорий заспокоюється, да-
ючи тим часом розвиватися 
страшній хворобі. Чоловік, я-і 
кий дістав вибух кровн, а кро-
ви є більше як одна ложеч-, 
ќв, і коли бу.ю певне, що таї 
кров не походить ні з носа, ні і 
з горла, тільки.-з-легких, TOj 

він повинсм бути під опікоќѓ 
лікарською хоч один рік, а 
лікар' повинен час від часу 
вислухати його груди". 

Отже, .коли який небудь- з 
тих пятьох симптомів: - впер-
тий кашель, хрипка, відпльо-
вувания кровю, страта, сил і 
ваги, -Щ надоїдають, кому, то 
він повинен піддатися добрим 
лікарським оглядинам для ио-
ставлення повної діягнози. 

Всякі інші симптоми, які бў-
вають при туберкульозі, не є! 
характерне Інчними, бо вони; 
.можуть бути й при всяких ін-І 
ших слабосгях. Але на їх все-
одно треба ввертати увагу і в{ 
кожнім разі потрібна лікар-1 
ська діягноза. 

Гарячка, чи підвищена тем-1 
пература, t знаком, що в чо-j 
ловіці розвиваќться якась слан 
бість. При туберкульозі, од-
наче, гарячка буває вперта і 
тримається все одної 'висоти і і 
приходить звичайно від че-і 
твертої до іпестої години Be-1 
чером. Моле бути і в інші{ 
часи. Такий хорий повинен мі-
ряти гарячку що три години і{ 
записувати її цілий тиждень,! 
а потім повідомити про це 
свого лікаря. На тій підставі 
можна поставити діягиозу. 

Потіння t теж небезпечний 
знак. Але. коли дитина набі-
гавшись з.і день, спітніє 'як 
тільки засне, то цього нема 
чого боятися. Та коли над 
ранком покриється чоло дити-
ни холодним, липким ПОТОМ, 
то це поганий знак і треба І 
дитину дати під лікарські о-1 
глядиш. 

Нестравність буває часом! 
теж сим`птомом туберкульози і 
тому при недомаганню шлун-1 

і ќа треба також звертати увагу! 
й на груди. 

Отже симптоми сухіт є та-1 
ќі: кашель, загальне ослаблен-j 
ня, .страта ваги тіла, пльован-' 
ня кровю, потіння, хрипка, ко-
роткий віддих, півищена тем-
пература, нестравністьл Звісно, 
що, деякі, з тих симптомів бу-
ваЦіть недільки при туберку-
льозі,. але` й̀  при інших слабо-
стях,.і , для всякої певности, 
при появі тих симптомів треба 
звертатися до лікаря для у-
сталення діягнози. Вчасна .ді-
ягноза туберкульози — це го-
ловна поміч в її лікуванню: 
Коли взятись завчасу до лі-
чення сухіт, то можна з нев-
ністю сказати, що чоловік 
прийде до здоровля. Фатальні 
випадки бувають тоді, коли 
коробу запушено. 

4 А ' 5" 

WAH BONDS 
И ` . іѓ 

Winter flying jackets for both the 
Army and Navy Air Corps are regUf 
ler equipment tor out aviators. They 
Cost from 912 to $18 and are made of 
borsehide leather lined with sheep 
shearling. 

НАЙДУТЬ ЗМИТТЯ. 
ПОТРІБНО до домашнього заняття 

привітливої особи, котра матиме свій 
покій. Приватний дім. дное дітей і 
піт 9' і 14. Платня від 55 до 60 до-
лярів на початок. Голоснтйсь: 

P h o n e : ESplan.dc . 7 - 0 0 6 9 

1070 EAST 24tb'STREET 
BROOKLYN, N. Y. 

Purchase of one $18 75 War Bond, 
for which you receive $25 in 10 
years, will pay for one of these jack-
cts so necessaey for our airmen fly-
ing at high altitudes and in northern 
climes. So you and your neighbors 
can do your bit by investing at least 
10 percent of your salary every pay 
day in War Bonds to help pay the 
cost of this equipment- for intrepid 
American flyers. Join the parade, 
and help top the War Bond Quota in 
your COUIlty. V.S.l'taiutyDtfattHUftt 

Б0ЛШІГ 
Рани на ногах, опухлі ноги, на-

бряклі жила, болючі ноѓн, флебі-
тіс (запалення жнл), напухлі або 
болючі коліна чи кісточки 1 рев-
мотичні ноѓн успішно яікувно НО-ч 
онми європейськими методами без 
операції. 

Лікує згрубіння литок і котиків. 
Офісові години: щоденно, від 1 

до б.ввечір, в понеділки і четвер-
ѓй від 1. до 8:30 ввечір. гієна ура-
довмх годин у неділі. ' 

Dr. L A. BEHLA 
3 2 0 W . 8 6 St., N e w York Ci ty 
... ' ,. , Близько Бродвею..^^,^, 

ЕВРОТіЕЙСЬКИЙ СПЕЦІЙЛІСТ. 

А Д В О К А Т 

В. К У З Ь М А 
806 So. 16th St , 
NEWARK, N. J. 

Telephone ESsex 2-6636 

Д - р В О Л О Д . Г А Щ И Ц Ь 
УКРАІНСЬКИП ЛІКАР, ХІРУРГ 

І АКУШЕР 
690 S. 19 ST., NEWARK, N. J. 

Tatt Essex 3-5086 -
Урядові годннн: Від 1 до З ПОЛОЛ.1 

від б до 8 ввечір. 
В неділі ЗГІДНО і умовою. 

ВАСИЛЬ д р н і и ш 
ВИРІБНИК і ПРОДАВЕЦЬ 

М Е Б Л І В 
"GRANT CIRCLE 

UPHOLSTERY CO., fac" 
2469 WEBSTER AVENUE 

Near 188th St. 
B R O N X , N. Y. 

Mae на складі!; 
Р1ЖНІ М Е Б Л І : 
доброї якости, 

по дешевій 
ціні. 

Telephone: ! 
IB FOrdham 

5-4066. 

ooooeoOToeooooaooooooooaoe 

СИН УКРАЇНИ 
історична повість у трьох 

частинах 
З І Л Ю С Т Р А Ц І Я М И 

я липою 
Ми повість з часів україн-

ського лнцарства-козаитва опо-
відае про Миколу, енна козаць-
кого соѓннќа Тараса Наливайка, 
його участь у поході козаків 
проти Туреччини, його перебу-
вання невольником на турець-
кій галері та втечу з неволі 
Читач далі довідується, як ге-
рой розбився на кораблі й вря-
тувався на незнану землю, як 
він давав собі там раду запо-
розькою вНнахідністю, як він 
переживав вибух вулькана, бо-
ровся з дпанмн звірами та 
людьми, як він дістав поселен-
ЦІЎ на свій пустий остров і пе-
реміннв його в добре загоспо-
даровану кольонію, і як він 
нарешті вернувся до Барони н 
добився до рідної землі Укра-

Ціна $1 .25 . 
" S V O B O D A " 

81-83 Grand Street 
P. О. B o x 346 

Jersey CJty, N . і. 

мЖ. 

#, . І І И М Ш І І І І І І И І М І К М 

пробка 
ЗІЛЛЯ Даром 

М І Л Б Р Т О Н L A X A T I V E 
Тепер є небувала нагода для 

всіх, що терплять на недомагання 
шлунка й випробували коштовні 
ліки й зела, л не найшли полекші. 
Тим усім пбручаемо спробувати 
даром Зела Милертон, дотрях не 
запарюється ні вариться, а спожн-
йаеться в натуральній формі. По 
вмиѓѓті прібки переконаєтеся`, як 

.скуточно ділають в недомаганнях 
таких, як кваси шлунка, гази, не-
стравність, запір, брак апетиту, 
біль голови й інші недомагання, 
ко†рі походять зо злого травлен-
ня. Щоби переконатися, пишіть по 
пробку. 

Спеціальна Оферта 
по знижених цінах. 

І І $і .00 за І коробку Мілертону 
{ ) $1.50 за 2 коробки Мілертону 
і j $2.00 за 3 коробки Мілертону 

Питайте,, за зіллям Мілертон у 
вашій сусідній аптнці, а як там 
його не мають, то пишіть до: 
J. S. MILLER, Inc., Dept. U., 

P. О. BOX 628, NEWARK, N. J. 
., Single package not sent C O O . 
Small postage stamps, acceptable. 
Ці піни важні лише при ззмовлен-
ні просто з головного офісу. . 

ПОШРІН 
Рипі її її 1111 н і 

Дня 26. серпня 1942, по до'вгій 
недузі серця, померла 

МАРІЯ БІЛЬСЬКА. 
членний від. 158 У. Н. Союзу в 
Бруклнні, Н. Р1. 

Покійна роджена 1895 року в 
селі Черниця, повіт Жидачів, Зах. 
Україна. Полишила в смутку му-
жа .Михайла, доньку Анну зам. 
Урбанська, сина Стефана і двоє 
внучат". 

Похорон відбудеться в суботу, 
29. серпня, в,ѓод. 9. рано, з дому 
жалоби, 220 Franklin St., Brook, 
lyn, до церкви Com. св. Духа при 
Норт 5-тіи улнці. а відтак на ніч-
ний спочинок на цвинтар. 
, В. їй П.! . . . . . . . . 

Лі. Воѓлай, схцр. -

НАШЕ ЗА1НТЕРЕСУВАННВ 
Далеко більше ніж інтерес у справах 

нашого звання є наше заінтересування 
служити людству. 

Ми мож'емо не зважати на фінансові 
умовний,.бо ми перекона'лися, що служи` 
ти добре приносить власну нагороду, до-
тикальну і недотнкальну. 

STEPHEN JJfEWllS! А Ќ 6с S O N 
FUNERAL DIRECTORS _ 

77 Morris St.. Jersey City 34 E. 25th St., Bayonnc 
PHone: ИІОПЃ: 

BErgcn 4-5989 BAyonne 3-0540 

пшвияяввш 


